नागपूर विभागातील गडविरोली, भंडारा,
िंद्रपूर, गोंविया ि नागपूर विल्हयांमध्ये
सिंिन

विवहरींिा

धडक

काययक्रम

घेण्याबाबत....

महाराष्ट्र शािंन
वनयोिन विभाग
रोिगार हमी योिना
शािंन वनर्यय क्रमांकः विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-5
निीन प्रशािंकीय इमारत, 16 िा मिला,
हु तात्मा रािगुरु िौक, मािाम कामा मागय,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.
तारीख: 01 नोव्हेंबर, 2018
िािा :1) वनयोिन विभाग शािंन वनर्यय क्रमांकः विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-5, वि.11.09.2016.
2) वनयोिन

विभाग

शािंन

शुध्िीपत्रक

क्रमांकः

विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-5,

वि.04.01.2018.
3) विभागीय आयुक्त नागपूर, यांिे पत्र क्रमांकः रोहयो/विं.वि./अ.का.3/कावि-589/2018
वि.04.9.2018

प्रस्तािना :िंंिभाधीन िािा येथे नमूि विनांक 19.09.2016 च्या शािंन वनर्ययान्िये 5 विल््ांमध्ये
सिंिन विहीरींिा धडक काययक्रम िंुरु करण्यात आलेला आहे. विभागाच्या विनांक 04.01.2018
च्या शािंन शुध्िीपत्रकान्िये विनांक 11.09.2016 च्या शािंन वनर्ययातील पवरच्छे ि क्र.1.7 ि
पवरच्छे ि क्र. 1.9 मधील मुद्दा क्र. 2 मध्ये "कायारंभ आिे श विल्यानंतर लाभार्थ्यांनी विनांक
30.06.2018 पयंत विहीरीिे काम पूर्य करािे". अशी िंुधारर्ा करण्यात आली. आता विनांक
30.06.2018 नंतर सिंिन विहीरींच्या काययक्रमािं मुितिाढ िे ण्यािी बाब शािंनाच्या वििाराधीन
होती. त्यानुषंगाने शािंन खालीलप्रमार्े वनर्यय घेत आहे.
शािंन वनर्यय :नागपूर विभागातील गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया ि नागपूर या विल््ांमध्ये सिंिन
विहीरींच्या धडक काययक्रमाअंतगयत सिंिन विहीरींना "कायारंभ आिे श विल्यानंतर लाभार्थ्यानी 31

शािंन वनर्यय क्रमांकः विहीर-2016/प्र.क्र.31/रोहयो-5

मािय, 2019 पयंत विहीरीिे काम पूर्य करण्यात यािे." विहीत मुितीत सिंिन विवहरी पूर्य करण्यािी
िबाबिारी िंंबंवधत विल्हावधकारी यांिी राहील.
िंिर शािंन वनर्ययािं विनांक 11.09.2016 च्या शािंन वनर्ययातील वनयम, अटी ि शती
कायम राहतील. िंिर शािंन वनर्यय महाराष्ट्र शािंनाच्या www.maharashtra.gov.in या
िंंकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आले अिंून त्यािा िंंकेतांक 201811011435278516 अिंा
आहे. हा आिे श वडविटल स्िाक्षरीने िंाक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रािे राज्यपाल यांच्या आिे शानुिंार ि नािाने.

Dr. Pramod
Sopan
Shinde

Digitally signed by Dr. Pramod Sopan
Shinde
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Planning Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=86df3b89584863ae114ab9dcc1
9318acf0e1e94714d4f3f2196a35403313b
298, cn=Dr. Pramod Sopan Shinde
Date: 2018.11.14 16:58:46 +05'30'

(डॉ. प्रमोि सशिे )
उपिंविि, महाराष्ट्र शािंन
प्रत,
1. मा. राज्यपाल महोियांिे खािगी िंविि.
2. मा. मुख्यमंत्री महोियांिे अप्पर मुख्य िंविि.
3. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपवरषि यांिे स्िीय िंहाय्यक.
4. मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानिंभा यांिे स्िीय िंहाय्यक.
5. मा. मुख्य िंविि यांिे स्िीय िंहाय्यक.
6. िंिय अपर मुख्य िंविि/ प्रधान िंविि/ िंविि, मंत्रालय, मुंबई.
7.

विभागीय आयुक्त, नागपूर.

8. आयुक्त (कृवष), महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
9.

विल्हावधकारी, नागपूर,भंडारा,गोंविया, िंद्रपूर ि गडविरोली.

10. मुख्य काययकारी अवधकारी, विल्हा पवरषिनागपूर,भंडारा,गोंविया, िंद्रपूर ि गडविरोली.
11. िंंिालक, भूिल िंिेक्षर् ि विकािं यंत्रर्ा, पुर्े.
12. विभागीय कृवष िंहिंंिालक, नागपूर.
13. िंंिालक, मृििंंधारर् ि पार्लोट क्षेत्र व्यिस्थापन, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े.
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14. अवधक्षक अवभयंता, पाटबंधारे / अवधक्षक अवभयंता, लघु पाटबंधारे (स्थावनक स्तर), गडविरोली,
भंडारा, िंद्रपूर, गोंविया, नागपूर.
15. िंंिालक अथय ि िंांख्ख्यकी िंंिालनालय/ महािंंिालक, मावहती ि िनिंंपकय, मुंबई
(प्रविंध्िीिंाठी)
16. विल्हा अवधक्षक कृवष अवधकारी,नागपूर,भंडारा,गोंविया, िंद्रपूर ि गडविरोली.
17. उपायुक्त (विकािं), नागपूर,भंडारा,गोंविया, िंद्रपूर ि गडविरोली.
18. प्रधान महालेखापाल, (लेखापवरक्षा), महाराष्ट्र 1 / 2, मुंबई / नागपूर,
19. प्रधान महालेखापाल, (लेखा ि अनुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र 1 / 2, मुंबई / नागपूर,
20. विल्हा कोषागार अवधकारी, गडविरोली, भंडारा, िंद्रपूर,गोंविया, नागपूर.
21. िंिय उपिंविि/अिर िंविि / कायािंन अवधकारी(रोहयो), मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
22. वनिडनस्ती,मग्रारो-5, रोहयो, मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
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